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 ملخص 
تركز على االستثمار يف البحث العلمي.  ويالحظ أن هنالك تدنياً كبرياً يف مدخالت وخمرجات ، و إفريقياتتناول هذه الورقة البحث العلمي يف 

 إذ، العلميمل متكنها من االهتمام ابلبحث  اإلفريقيةتعيشها الدول  اليت، حيث أن الظروف االقتصادية والسياسية إفريقياالبحث العلمي يف  
من حيث الكم والكيف، ولذلك هتدف هذه الورقة  العاملي، مما جعله بعيدًا عن املستوى يقياإفر يف  العلميعلى البحث  اإلنفاقيالحظ تدىن 

ال يتغري إال  إفريقيا. وتقوم هذه الدراسة على فرضية أن واقع اإلنفاقتنبيه األفارقة لالهتمام ابلبحث العلمي، من حيث األولوايت ومن حيث 
 بزايدة االستثمار يف البحث العلمي.

 العلمي، خمرجات البحث العلمي. البحثملفتاحية: البحث العلمي، االستثمار يف البحث العلمي، مدخالت الكلمات ا
 JEL :I26, I25, I23, I22, I21تصنيف 

Abstract: 

This paper deals with scientific research in Africa and focuses on investing in it. It is noted that there is 

a significant decline in the inputs and outputs of scientific research in Africa, since the economic and 

political conditions experienced by the African countries disabled them to pay attention to scientific 

research. There is a remarkable low expenditure on scientific research in Africa, making it far from the 

world standards in terms of quantity and quality. This paper aims to bring the attention of Africans 

towards scientific research, in terms of priorities and in terms of expenditure. This study is based on the 

hypothesis that the actualities of Africa will only change by increasing investment in scientific 

research. 

Keywords: Scientific research, investment in scientific research, inputs of scientific research, outputs 

of scientific research. 

JEL  Classification: I26, I25, I23, I22, I21 
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 تقدمي:
مدخالت وخمرجات  ن هنالك تدنياً كبرياً يفأويالحظ  ، وتركز على االستثمار يف البحث العلمي. إفريقياتتناول هذه الورقة البحث العلمي يف 

 إذ، يعلممل متكنها من االهتمام ابلبحث ال اإلفريقيةتعيشها الدول  والسياسية اليت ، حيث أن الظروف االقتصاديةإفريقياالبحث العلمي يف  
هذه الورقة  دفولذلك هتمن حيث الكم والكيف،  يعن املستوى العامل ، مما جعله بعيداً إفريقيايف  يعلى البحث العلم اإلنفاقيالحظ تدىن 

 الإغري ال يت إفريقياوتقوم هذه الدراسة على فرضية أن واقع  .اإلنفاقهتمام ابلبحث العلمي، من حيث األولوايت ومن حيث رقة لالافتنبيه األ
 بزايدة االستثمار يف البحث العلمي.

 وتركز هذه الورقة على اجلوانب التالية:
 ، أمهية البحث العلمي •
 مفهوم االستثمار،  •
 مفهوم االستثمار يف البحث العلمي، •
 : التكاليفإفريقيااالستثمار يف  البحث العلمي يف  •
 مقومات االستثمار يف البحث العلمي •
 لى البحث العلميع اإلفريقيةإنفاق الدول  •
 إفريقيامصادر متويل البحث العلمي يف  •
 العائد -إفريقياخمرجات البحث العلمي يف  •
 إفريقيامعوقات البحث العلمي يف  •
 إفريقيارؤية إسرتاتيجية مقرتحة للبحث العلمي يف  •
 أمهية البحث العلميأواًل: 
يف درجة التطور والتنويع االقتصادي والنمو املطرد السريع إىل رؤوس أموال  إن مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية تشهد حتوال كبريا    
خصصة، واليت تستطيع تقود عمليات التنمية، وذلك ألن التقدم االقتصادي ال ميكن أن يتحقق بدون توفري القوى العاملة املؤهلة واملت ة،يبشر 

، أي أن قطاعات التنمية االقتصادية حتتاج إىل التقنيني الذين ميلكون القدرة الالزمة القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ لربامج التنمية االقتصادية
 ،حيث تقاس حضارة األمم مبدى تقدم مستوى التعليم والبحث العلمي ،خمتلف جماالت  التنمية يف ،من التعليم والتدريب واخلربة ،واملطلوبة

التقدم  عتبارمها املدخل احلقيقي لتحقيقاب ،لذا ينبغي تطوير البحث العلمي والتعليم ،والذي ينعكس يف زايدة درجة رفاهية األمم والدول ككل
 ويسعى البحث العلمي  لتحقيق األهداف التالية:  .االقتصادي للدول النامية

 النهوض ابجملتمع اقتصاداي واجتماعيا وثقافيا واإلسهام يف تنميته. .1
 امعة وتطوير رسالتها احلضارية يف اجملتمع.االهتمام بقضااي التقدم العلمي والثقايف للج .2
ية املتقدمة املهتمة بقضااي البحث اإلنتاجتعميق التالحم واالحتكاك العلمي بني اجلامعة واجلامعات األجنبية ومراكز البحوث واملؤسسات  .3

 العلمي والتقدم الثقايف.
  ( 201، ص 2013)عبد احلي،  التنمية احمللية.تقدمي خربات اجلامعة واستشاراهتا وخمرجات عملياهتا البحثية ملشاريع  .4
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 مفهوم االستثماراثنياً: 
تسهم يف زايدة املخزون من راس املال الثابت، ويف زايدة الطاقة  واليت ،الرأمساليةعلى السلع  اإلنفاقيشري مصطلح االستثمار يف االقتصاد إىل 

كما يعرف أبنه   ون العائد من االستثمار أكرب من التكاليف املرتتية.حينما يكوذلك ، هبدف احلصول على الربح للمجتمع،ية اإلنتاج
ية القائمة او اإلنتاجالسلع واخلدمات، واحملافظة على الطاقات  إنتاجاجلديدة الالزمة لعمليات  يةاإلنتاجاستخدام املدخرات يف تكوين الطاقات 

  ( 307-305، ص 2010)حسني،  جتديدها.
ميكن ان حندد  لكية بني االستهالك واالستثمار من انحية أخرى، وبذإنتاجاالدخار واالستثمار من انحية، وعالقة هناك عالقة متويلية بني 

وثيق االرتباط مبتغريات   هيلعب دورا مهما يف مسار النظام االقتصادي وتطوره، وذلك ألنو  ،كلي  األمهية االقتصادية االستثمار، كمتغري اقتصادي
 ( 167، 1989)عمر،  لدخل ومستوى التوظيف.كاالدخار واكلية أخرى  

فين جديد، أو تصميم طريقة فنية حديثة يف  أسلوبأنه يقصد ابالخرتاع اكتشاف  إذهناك متييزا واضحا بني االخرتاع واالبتكار، 
للسوق. ومن هنا ندرك أن  اإلنتاج. أما االبتكار فإنه ينصرف اىل التطبيق العملي لالخرتاع اجلديد، أو الطريقة احلديثة يف جمال اإلنتاججمال 

: اتمن االبتكار  أنواعوهناك ثالثة  واالنتقال به إىل مرحلة االبتكار. العملي لتطبيق االخرتاع سلوبهي األ الرأمسالية األصولاالستثمارات يف 
 األوليةكشف مصدر جديد للمادة سلعة معينة، و  إنتاجفين جديد يف  أسلوبسلعة جديدة مل تكن موجودة يف السوق من قبل، وإدخال  إنتاج

 سلعة معينة. نتاجالالزمة إل
، الرأمسالية األصول، أو التحسينات الفنية يتطلب استخدام االستثمارات يف اإلنتاجاحلديثة يف  ساليبأن إدخال األ واحلقيقة املشاهدة

ن ذلك، فإنه قبل أن يتيسر إدخال أي تقدم فين، والتحسينات. وفضال ع ساليبه هذه األوهي ال تعدو أن تكون الشكل املادي الذي تتخذ
)عمر،  ةاألساسي، يف اهلياكل ، فال بد من االستثمار، ويف نطاق واسعاإلنتاجاحلديثة والتحسينات الفنية يف جمال  ساليبومن مث جين مثار األ

والنقل واالتصال ...اخل، أما الشق . فالشق االقتصادي يتمثل يف الطرق واملطارات بشقيه االقتصادي واالجتماعي (167، ص 1989
 االجتماعي فيتمثل يف البحث العلمي مبراحله املختلفة، ابتدءا من التعليم قبل اجلامعي، مث اجلامعي، ومراكز البحوث العلمية.

 مفهوم االستثمار يف البحث العلمياثلثاً: 
بتكار العلمي والبحوث التطبيقية اليت حباث العلمية لالاأل هفتوج .وهناك عالقة وطيدة بني تنمية البحث العلمي والتنمية االقتصادية

فالبحث العلمي يف هذه احلالة وهبذا  .تؤدي لعائد اقتصادي ومن مث يتحول يف العموم إىل منتج استثماري داعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية
ا ما إذ مةلوجيا ونقلها يعترب من األمور املهالعلمي املتصل ابلتكنو إن تشجيع البحث ف ولذلك .عشوائياهو استثمار وليس ترفا اكادمييا  املعىن

يف توطني التكنولوجيا خرى جتارب الدول األستفادة من ، وذلك اباللية التنميةاإلجيابية يف  دفع عم اأريد للتكنولوجيا احلديثة أن أتخذ مكانته
فأمهية البحث العلمي ترجع إىل أن األمم أدركت أن  .(222-200، ص 2016عبد اللطيف، ) ( منوذجاتنمية )الصني وماليزاي والياابنوال

 (154، ص 2013)عبد احلي،  .ائها العلمية والفكرية والسلوكيةعظمتها وتفوقها يرجعان إىل قدرات أبن

فيه، ويتم  لقد جرت عادة املستثمرين ورجال األعمال على إجراء دراسات اجلدوى االقتصادية ألي مشروع يقدمون على االستثمار
حيان، ذلك عرب حساب تكاليف املشروع بكافة أشكاهلا )املتغرية والثابتة( مث مقارنتها ابلعوائد املتوقعة خالل فرتة زمنية حمددة ويف بعض األ

ا عدد من النقاط تضاف بعض االعتبارات األخرى غري املادية كاالجتماعية والقومية واألخالقية، واليت ال ميكن قياسها حسابيا، بل يتم إعطاؤه
 حسب أمهيتها هبدف تقدير قيمتها أثناء إجراء املقارنة.
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مل تعد عناصر االستثمار التقليدية  إذولكن االنقالب الذي جيري اليوم يف معادلة االقتصاد احلديث قد زاد من تعقيد هذه املعادلة، 
على كل من اإلدارة الفعالة والتدريب العايل واملعرفة املتجددة، كما أن  من األرض والعمل ورأس املال معموال هبا اليوم، بل أصبح الرتكيز منصبا

، احتكار املعلومات ابت عملة صعبة يف ميدان االستثمار املعاصر، مما اعطاها قيمة رمزية عالية، وجعلها موضع اهتمام احلكومات واملؤسسات
  ( 156، ص 2013بد احلي، )ع ودفع ابلقوانني الدولية للتحرك يف سبيل محاية حقوق ملكيتها.

ومن هذا املنطلق جند أن قيمة معظم السلع املتداولة يف التجارة الدولية املعاصرة تتحدد بناء على كمية ونوعية التقنية املستخدمة يف          
واين والنبايت، مما يعزز من وجود الزراعي بشقيه احلي اإلنتاجها، وال يقتصر ذك على قطاعي الصناعة واخلدمات فحسب، بل ميتد إىل قطاع إنتاج

 العديد من الدول الصغرية جغرافيا ودميوغرافيا على الساحة الدولية.
وقد ساهم االجتاه احلديث للتحرير االقتصادي وانفتاح االقتصادات العاملية بعضها على بعض يف ارتفاع وترية التسابق لتطوير تقنيات       

لى احلصص يف األسواق العاملية، وقد انعكست زايدة حدة املنافسة بني الدول يف إجياد اهتمام متزايد للمحافظة ع نتاججديدة لإل أساليبو 
ابالستثمار يف البحث العلمي حىت أضحت ميزانيات وحدات البحث والتطوير يف يومنا هذا ميزانيات مفتوحة قصد منها توفري كافة املوارد 

السلعي واخلدمي املختلفة ويف تكريس الرايدة يف بعض هذه اجملاالت ابلنسبة للدول  اإلنتاججماالت الالزمة للمحافظة على امليزات النسبية يف 
 الصناعية املتقدمة.

من انحية اثلثة أثبتت العديد من الدراسات لالستثمار اخلاص يف البحث العلمي له عائد مؤكد وكبري، وإن قد يتأخر حتقيقه يصل يف       
% من إمجايل تكلفة االستثمار، وهذا يفسر االهتمام املتنامي يف أوساط الشركات العاملية الكبرية بنشاطات البحث 35بعض األحيان إىل حنو 

اليت تعين هبذا النوع من االستثمار فيما يعرف  –خصوصا يف الدول املتقدمة  –والتطوير كما يعلل يف الوقت ذاته ازدهار مؤسسات التمويل 
   ( 20)امساعيل، ص  ر أو املخاطر.مبؤسسات رأس املال املباد

الذي يرمي إىل التعرف على املباديء العامة املنظمة ملعارف جديدة،  والتطبيقي والذي  األساسييعترب البحث العلمي بشقيه القاعدي او       
، وال تقتصر اإلنتاجاصر جديدة عنصر مهم من عن أساليبيهدف للوصول إىل حلول جديدة وحمددة ملسألة معينة أو تطوير منتجات أو 

ية الكلية اإلنتاجعلى تطوير تقنيات جديدة ومنتجات أفضل فحسب، بل تتجاوز ذلك إىل زايدة  اإلنتاجخمرجات البحث العلمي يف جماالت 
حلديثة وابلتايل يتعزز ا اإلنتاجتتحسن كفاءة هذه العناصر عند اتصاهلا بتقنيات  إذاألخرى، من عمالة ورأس مال وموارد طبيعية،  اإلنتاجلعناصر 
 كما وكيفا.  اإلنتاج
وخدمات جتارية تباع وتشرتى  إنتاج أساليبوينصب  جل اهتمام انشطة البحث العلمي األخرى يف حتويل املعرفة واألفكار إىل سلع و      

مي أنه عادة يتم يف املؤسسات هبدف حتقيق عائد مادي على ما أنفق من موارد يف تطويرها كذلك من املالمح األخرى املهمة للبحث العل
الكبرية سواء كانت أكادميية أو جتارية وابلتايل يستبعد مع هذه السمة للبحث العلمي وجود نشاط حبث ذو ابل يف املؤسسات األكادميية 

 الصغرية أو حديثة التكوين أو يف املنشآت التجارية اليت تتصف مبحدودية رأس املال.
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 : التكاليفإفريقيايف  البحث العلمياالستثمار يف  رابعاً: 
 عليه، أكثر من قارات العامل األخرى، ويتمثل ذلك يف: اإلنفاقلالهتمام ابلبحث العلمي، وزايدة  اإلفريقيةهناك حاجة ماسة للدول 

 من أفقر القارات يف العامل إفريقياتعترب قارة  -1
 ية، خاصة يف جمال الزراعةاإلنتاجو  اإلنتاجضعف  -2
 وبقية قارات العامل إفريقيالوجية الواسعة بني و وة التكنالفج-3
 من منافسة السلع املنتجة يف القارات األخرى إفريقياعدم قدرة السلع املنتجة يف  -4
 اإلفريقيةشروط التجارة عادة ما تكون يف صاحل الدول األخرى ويف ضرر الدول  -5
 التصنيع. عن طريق اإلنتاجية، زراعية وحيوانية ومعدنية، ويتطلب ذلك تنوع يف اقتصادها على سلع أول اإلفريقيةاعتماد الدول  -6
 استغالل املوارد الطبيعية اليت تزخر هبا القارة. اإلفريقيةعدم قدرة الدول  -7

 إفريقيايف  مقومات االستثمار يف البحث العلميخامسًا: 
 مات الضرورية واليت نوجزها فيما يلي :حيتاج تشجيع االستثمار يف البحث العلمي إىل توفر عدد من املقو 

 : )الباحثون( املوارد البشرية
 انه مل ترد اي جامعة افريقية يف قائمة أفضل اجلامعات العاملية. إال، اإلفريقيةتتصدر قائمة اجلامعات  إفريقياابلرغم من أن جامعات جنوب 

(Ranking web of Universities -ww.webometrics.info/en/worldhttp://w)   وابلتايل خمرجاهتا من اإلفريقيةمما يعكس ضعف اجلامعات ،
 العلماء والباحثني.

( ادانه نالحظ 1من ضعف يف أعداد الباحثني الذين يقومون ابعداد البحث العلمي. ومن من الشكل رقم ) إفريقياتعاين قارة و    
 عدد مل يتجاوز 2013-2007، وخالل الفرتة %‘1من الباحثني يف العامل  إفريقيا، حيث مل يتجاوز حصة إفريقيااد الباحثني يف عدأضعف 

 ابحثا.  2218000ابحثا، ويف اسيا  1433000الشمالية  أمريكاالف ابحث، بينما بلغ عددهم يف  187 إفريقياالباحثني يف 
 ( 1شكل رقم )

 ( ابالالف2013-2007ني )حصة العامل من الباحث

 
 14، ص 2015، منشورات اليونسكو 2030املصدر: منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، تقرير اليونسكو للعلوم حىت عام 

http://www.webometrics.info/en/world-
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و مليون خريج حبثًا عن العمل وتطوير املهارات، وتقول اإلحصاءات إن حن اإلفريقيةيهاجر آالف اخلرجيني من البلدان عالوة على ذلك      
 جامعي يعملون يف أورواب اليوم، يف حني تبذل حكومات إفريقية جهودًا حثيثة الستيعاب العدد املتزايد من املتعلمني. ويقول مسؤول سنغايل

يعاين القطاع  ويف بوركينا فاسو، أحد أفقر بلدان القارة السمراء،«. طالبنا املتفوقون يف مادة الرايضيات يتم استقطاهبم من طرف اجلامعات»
من املؤهلني علميا  33الصحي نقصا كبريا يف الكادر الطيب، يف الوقت الذي يفضل فيه مئات األطباء العمل يف األرايف الفرنسية. ويتوجه حنو 

ت خمتلفة ألف شخص سنوايً، ويعود ثلث الطالب فقط إىل بلداهنم األصلية يف حني يتم استيعاب البقية يف قطاعا 100إىل فرنسا، أي حنو 
 )press-supplements/world-https://www.emaratalyoum.com/politics/weekly ,2011 (.أييت على رأسها البحث العلمي

وختصصاهتا، ووجهاهتا، وتزايدها املستمر، من  اإلفريقيةت والعقول تكشف بعض التقارير والدراسات عن أرقام مذهلة هلجرة الكفاءا
 ذلك أّن:

م، وأّن العدد قد ارتفع خالل 1975 -م 1960إىل الدول الصناعية بني األعوام  اإلفريقيةألف عامل إفريقي هاجروا من خمتلف البالد  27» -
، « ألف سنوايً  20إىل  إفريقيايات وصلت أعداد املهاجرين من ألف مهاجر، ومع مطلع التسعين 40م إىل 1985 -م 1975السنوات من 

 « هناك أكثر من مليون إفريقي حاملني لشهادات عليا يوجدون ابلغرب»وأّن 
 طبيب وحماضر جامعي ومهندس، وغريهم من املهنيني سنوايً  20000يف املتوسط  -بسبب اهلجرة  –القارة تفقد  -
% من أصحاب الشهادات العلمية العليا املتخرجني من اجلامعات واملعاهد العربية 17ندسني، و % من امله26% من األطباء، و 54 -
 ؛ يهاجرون إىل الوالايت املتحدة وكندا، وأّن نصف الطلبة األفارقة والعرب الذين يتابعون دراستهم ابخلارج ال يعودون إىل بلداهنم اإلفريقيةو 
خسرت يف السنوات األخرية أكثر من نصف املهنيني »: الرأس األخضر، وغينيا، والصومال، إفريقياها يف مخسة بلدان من أقّل البلدان منواً، من -

 «من خرجيي اجلامعات الذين رحلوا إىل بلدان صناعية حبثًا عن أوضاع وظيفية ومعيشية أفضل
(http://www.qiraatafrican.com/home/new/المهاجرة#-والكفاءات-إفريقياsthash.WBzjUHDI.dpbs) 

التمويل: ويعترب التمويل ابلنسبة للمنشآت الكبرية من األمور احملسومة حيث تفرد هذه املنشآت ميزانيات خاصة ألغراض البحث والتطوير 
 للمحافظة على قدراهتا التنافسية، اما ابلنسبة للمنشآت االصغر حجما فيشكل رأس املال املخاطر املصدر الرئيسي للتمويل 

 . املنافسة أو اإلحتكارهيكل السوق:  -1
 ( 67-65، ص 2017)اهلييت والشمري،  .محاية حقوق امللكية الفكرية -2

 نشري هنا أيضا إىل أن االستثمار يف البحث العلمي تكتنفه الكثري من املخاطر وهو هلذا السبب مرتفع العائد وتتمثل أول هذه املخاطر يف     
جديدة ذات نوعية  أفضل ، يلي ذلك املخاطر الكامنة يف قبول املستهلكني هلذه  أساليبأو النجاح من خالل البحث العلمي يف تطوير سلع 

يف حالة الفشل يف مرحلة تسويق املنتجات اجلديدة بتكبد املستثمر كافة اخلسائر كما حدث يف حاالت عديدة  إذاجلديدة  ساليبالسلع أو األ
يف قدرة املستمر على حتصيل كل العائد من االستثمار رغم  تشابه خمرجات البحث  من قبل أما النوع الثالث واألخري من املخاطر فيمكن

 (  32، ص 2016 )عبد اللطيف، العلمي مع السلع العامة، وهو ما تضمنه ضوابط  حقوق امللكية الفكرية.
 
 
 
 

https://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/world-press
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 البحث العلميعلى  اإلفريقيةإنفاق الدول سادسًا: 
، مما حيتم املزيد من األخرى األقاليمالبحث العلمي يف لعلمي يف الدول اإلفريقي يبعد كثريا عن واقع يشري الكثري من احملللني أن البحث ا    

عادة ما تظهر يف  اإلفريقيةوالعامل  يالحظ أن الدول  إفريقيااالستثمارات للحاق ابلدول املتقدمة، كما أن مقارنة األداء يف البحث العلمي بني 
 .(WIPO, 2017) ذيل قائمة الرتتيب

وقد تفاوتت دول العامل من اجل تطوير البحث العلمي.  اإلمجايل% من التاتج احمللي 1هناك اتفاق دويل على ان تنفق الدول ما يزيد على      
نفق على البحث العلمي. ومن الشكل أ اإلمجايل% من الناتج احمللي 4أكثر من %، وبلغت بعض الدول 1، فتجاوز بعضها  اإلنفاقيف هذا 

مما يؤكد اهتمام (، 2كما موضح يف الشكل رقم )  ،%2جتاوز قد العاملي على البحث العلمي لدول العامل  اإلنفاقأن متوسط انه نالحظ أد
 وضاع التنمية االقتصادية يف هذه الدول.أدول العامل ابلبحث العلمي، وابلتايل قد انعكس هذا على 

 (2شكل رقم )
 علمي من امجايل الناتج احملليالعاملي علي البحث ال اإلنفاقنسبة 

 
 

ن هناك تسع دول دخلت ضمن أ( يالحظ 1ول رقم )دفيالحظ ضعف التمويل املوجه للبحث العلمي. ومن اجل ،اإلفريقيةأما يف الدول        
، حيث كان ترتيبها فريقياإكانت جنوب يف هذا الرتتيب   اإلفريقية، أوىل الدول اإلنفاقهتتم  ابلبحث العلمي من حيث دولة  90ترتيب قائمة 

.  72، مث اثيوبيا 70، مث بتسواان 67، مث أوغندا 64، مث اجلزائر 63، مث السودان 56، مث تونس 50(، مث املغرب 47، تليها مصر )32رقم 
 ضل من جنوهبا.(، مما يؤكد أن أوضاع البحث العلمي يف مشال القارة أفإفريقيايالحظ ان تسعا من هذه الدول هي دول عربية )مشال  اكم

% على البحث 1تنفق أقل من  اإلفريقيةأن كل الدول فيالحظ  اإلمجايللبحث العلمي من الناتج احمللي على ا اإلنفاقفيما خيص نسبة        
 .لمينفاقا على البحث العإاهتماما و  اإلفريقيةأكثر الدول (، واليت تعترب 1العلمي، مبا يف ذلك الدول اليت وردت يف اجلدول رقم )
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 (1)  جدول رقم
 :اإلفريقيةيف بعض الدول  العلميلى البحث ع اإلنفاق

 بليون دوالر نسبة من الدخل القومي  الرتتيب الدولة
 4.8 %0.732 32 إفريقياجنوب 

 6.2 %0.68 47 مصر
 105 %0.73 50 املغرب
 0.78 %0.68 56 تونس

 0.18 %0.23 63 السودان
 0.16 %0.07 64 اجلزائر
 0.28 %0.48 67 اوغندا
 0.07 %0.25 70 بتسواان
 0.79 %0.61 72 اثيوبيا

 ، بتصرف من الباحثم2016على البحث والتطوير، ابريل   اإلنفاقوكبيداي، قائمة الدول حسب املصدر: 
ا يبلغ النتاتج احمللى بينمهما، فمع نظرياهتا يف اوراب مثاًل جند الفرق الواسع بين اإلفريقيةيف الدول  االقتصادية األوضاعوعند مقارنة 

  نصيب الفرد  متوسط  ،ليون دوالرب  2.492 والر يف العام، ويف فرنسا د  44000  نصيب الفرد بليون دوالر،  3.586يف املانيا  اإلمجايل
وكذلك متوسط نصيب  ،اإلفريقيةيف الدول  اإلمجايليالحظ ضعف الناتج احمللى   (,P 234 UNDP ,2016 ) دوالر يف العام 37306

 ابلدول االوروبية.مقارنة  ،الفرد
يف  اإلمجايلنصيب الفرد من الناتج احمللى  كما ان متوسط  ،اإلفريقيةيف كل  اإلمجايليف املانيا يزيد عن الناتج  اإلمجايلفالناتج احمللى 

 .اإلفريقيةالنتاتج احمللى يف الدول  نصيب الفرد ضعف 12املانيا يعادل 
هبذه النسبة  العلميعلى البحث  اإلنفاق%، فان حصيلة 1والذى يقدر أبقل من  إفريقيايف  العلميعلى البحث  اإلنفاقة ومع ضعف نسب

، وابلتايل إفريقياعلى البحث العلمي يف  اإلنفاقيؤكد ضعف فان حصيلة هذا يعترب صغريًا مما  اإلمجايلومع صغر حجم الناتج احمللى  ،الضئيلة
 .إفريقيايف  العلمي نوع وكم البحث حيدد
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 (2جدول رقم )
 م2016ومتوسط نصيب الفرد  اإلمجايلالناتج احمللى 

 اإلمجايلالناتج احمللى  االقليم
 بليون دوالر

متوسط نصيب الفرد 
 )دوالر(

 16.377 5.863.9 الدول العربية
 12.386 24.233.9 شرق اسيا والباسفيك

 13.226 3.128.1 وسط اسيا
 14.041 8.221 التينية والكارييبال أمريكا

 5.806 10.571 جنوب اسيا
 3493 3.317 جنوب الصحراء إفريقيا

UNDP, Human Development Report, 2016, Human Development for everyone, P.237 
ومن  .العلميعلى البحث  إلنفاقامن افقر قارات العامل، خاصة جنوب الصحراء وهذا الفقر بدورة يؤثر سلباً على  إفريقياوتعد قارة 

املوضحة يف هذا اجلدول، ويتساوى مع دول وسط  األقاليمهو اقل من بني  اإلفريقيةللدول  اإلمجايل( يالحظ ان الناتج احمللى 2اجلدول رقم )
 .إفريقياالعلمي يف  اإلنتاجيف ذيل االولوايت مما أضعف  العلميعلى البحث  اإلنفاقاسيا . هذا الفقر يضع 

%  1.3اليزيد عن  إذعلي البحث العلمي يف العامل ضعيفا،  اإلنفاقيف  اإلفريقية(  يالحظ ان مسامهة الدول 3ومن الشكل رقم )
ه ش% يف آسيا. وهذا يعود اىل الفقر الذي تعي 42% يف ارواب، و 22.7الشمالية، و أمريكا% يف  28.9العاملي، مقارنة ب  اإلنفاقمن 

 .اإلفريقيةاىل ضعف االهتمام ابلبحث العلمي وأمهيته يف تطوير القارة  ضافةابإل، اإلفريقيةالدول 
 (3شكل رقم )

 يف العامل % العلميعلى البحث  العاملي اإلنفاقمسامهة 

 
 20، ص 2015، منشورات اليونسكو 2030املصدر: منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، تقرير اليونسكو للعلوم حىت عام 
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، االمر الذى يؤدى اىل االخرى ألقاليممقارنة اب اإلمجايلأما يف اجلانب الفرد، فنالحظ ايضًا ضعف نصيب الفرد من الناتج احمللى 
 .إفريقياضعف متويل القطاع اخلاص للبحث العلمي يف 

ان من جانب احلكومات، أو من جانب ، سواء ك، ويواجه العديد من املشكالتضعيف إفريقيايف  العلميونستنتج مما سبق أن متويل البحث 
 .إفريقيايف  العلميالقطاع اخلاص، مما يتطلب البحث عن مصادر أخرى لتمويل البحث 

 إفريقيار متويل البحث العلمي يف مصادسابعًا: 
متنح  ؤسسات املاحنةن املأ. كما اإلفريقيةعلى البحث والتطوير يف القارة ويعد التمويل احلكومي، يعد بال منازع، أكرب مصدر لإلنفاق 

  UNESCO) ، والوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة(UNDP)إعاانت وقروضا مالية، ويتم ذلك عرب برانمج األمم املتحدة للتنمية 
للتنمية الدولية، واملنظمات اإلقليمية للتنمية )كالصندوق العريب للتنمية  OPECاخل(، وعرب صندوق املنظمة … WHO وFAO و

، والبنك )املصرف( الدويل، وعرب وكاالت التنمية الوطنية األجنبية (ADB) للتنمية إفريقيا، وعرب صناديق املساعدة التقنية ملصرف االقتصادية(
وعرب املركز السويدي املعروف  (JICA) ووكالة التعاون الدويل الياابنية (IDRC) )كاملركز الكندي لبحوث التنمية الدولية

مؤسسات خريية خاصة )كمؤسسة روكفلر وهيئة كارنيكي يف نيويورك ومؤسسة نوفيلد مؤسسة ساساكاوا(  ، وعرب(SAREC) ابالختصار
 .وعرب آليات دولية للتمويل تغطي نفقاهتا ذاتياً 

ايضا التمويل ابلقروض، والذي يتم عرب برامج قروض نوعية يفاوض بشأهنا البنك  إفريقياومن مصادر متويل البحث العلمي يف     
ولقد غطت برامج القروض مؤخرا التعليم العايل )كما يف نيجرياي وكينيا( والبحث والتطوير يف  .  ADB ، واملصرف األفريقي للتنميةالدويل

ومت التفاوض  (ECOWAS الغربية إفريقيانطاق الزراعة )كما يف السودان وأوغندا( وحتسني األرز )كما يف بلدان اجلماعة االقتصادية لدول 
 .عاما 40و  25مع مهلة ترتاوح ما بني  1.0و % 0.5قروض مبعدالت فائدة منخفضة جدا، ترواحت ما بني على هذه ال

اخل( تنشئ حالياً مؤسسات تدعمها الدولة …  إفريقياأما على املستوى الوطين، فإن بلداان عديدة )كغاان وبُتسواان ومجهورية جنوب 
إىل جنب مع بناء املقدرة يف تلك احلقول. فاحلصص السنوية تقدم هلذه املؤسسات الوطنية  لتمويل نطاقات منتقاة من البحث والتطوير جنباً 

 .من خزائنها اخلاصة، ويتم يف الوقت نفسه تشجيعا الجتذاب التمويل من القطاعات اخلاصة
ات االستشارية اليت مشلت القارة للبحث والتطوير أحد عناصر القطاع املستقل املتنامي، ومتاثل متامًا املؤسس اإلفريقيةوتعد املؤسسة 

، وأكادميية العلوم للعامل (AAS) للعلوم اإلفريقية، وأدت يف هناية األمر إىل قيام األكادميية 1988بكاملها واليت بدأت عام  اإلفريقية
 International Center of Insect Physiology and واملركز الدويل لفيزيولوجيا وعلم بيئة احلشرات (TWAS) الثالث

Ecology (ICIPE) اليت هي أيضاً أجزاء من القطاع املستقل. 
 يف والتنمية للتقانة الدويل الصندوق أما املبادرة األخرى فتولت وضع خطتها منظمة اليونسكو، اليت أنشأت

 األفضليات برانمج وذلك إبشرافand Technology for Fund International  Africa in Development إفريقيا
أن جيتذب إسهامات من ماحنني ، ومبنحة أولية قدرها مليون دوالر أمريكي، ويتوقع   Programme Africa Priorityاإلفريقية

  (https://www.aspdkw.com/?p=3112665ن. )آخري
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 العائد -إفريقياخمرجات البحث العلمي يف اثمناً: 
ا مل يتوفر املزيد من التعليم العايل اجليد والبحث إذوالرخاء االقتصادي يف أي بلد، فهناك صلة قوية بني التعليم العايل والبحث العلمي     

ويالحظ  ستفادة من االقتصاد العاملي الذي يستند إىل املعرفة.ستواجه صعوابت متزايدة يف اال اإلفريقيةالعلمي املزدهر، فإن العديد من الدول 
 لعلمي واملخرجات. فكلما زادت مدخالت البحث العلمي زادت خمرجاته.على البحث ا اإلنفاقأن هناك عالقة طردية بني 

ن ضعف التمويل أ( 4يوضح الشكل رقم ) إذضعف خمرجات البحث العلمي،  إفريقياوقد ترتب على ضعف متويل البحث العلمي يف      
  .اإلمجايلية، وابلتايل تدهور الناتج احمللي اإلنتاجدهور ية التعليمية والبحثية، وأدى إىل تاإلنتاجإىل تدهور على التعليم والبحث العلمي أدى 

 (4شكل رقم )
 اإلمجايلية والناتج اإلنتاجعالقة ضعف  متويل التعليم والبحث العلمي بتدهور 

 
 
 
 
 
 
 

 
ة للعلوم الرتبوية األساسييا، جملة كلية الرتبية خوشي عثمان عبداللطيف ، واقع البحث العلمي يف الدول النامية مقارنة ابلدول املتقدمة يف توطني التكنلوجاملصدر: 

 222 – 200ص  – 2016، كانون أول  30واإلنسانية، جامعة اببل، العدد 
يف عدد  إفريقيايالحظ ضعف مسامهة قارة  إذويالحظ ضعف خمرجات البحث العلمي يف افريفيا من قلة املنشورات العلمية، 

%،  2.4نشورات العاملية مل يتجاوز مليف ا اإلفريقية(، والذي ينب أن مسامهة الدول 5الشكل رقم ) العاملية، ويوضح ذلكالعلمية املنشورات 
 %42.8% ، وآسيا 31%، وأورواب  18.5الشمالية  أمريكابينما مسامهة 

 (5شكل رقم )
 ( %2013-2007حصة العامل من املنشورات العلمية )

 
 ، 2015، منشورات اليونسكو 2030علوم والثقافة، تقرير اليونسكو للعلوم حىت عام املصدر: منظمة االمم املتحدة للرتبية وال   

 تدهور التمويل التعليمي والبحث العلمي

ية التعليميةاإلنتاجتدهور   ية في مجال سوق العملاإلنتاجتدهور  

 اإلجماليومي تدهور الناتج الق
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(، فإن نصيب الدول 6رقم ) ، كما يف الشكل2015ويف التقرير الذي أعدته منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة يف عام 
%  30% يف ارواب، و17الشمالية، و أمريكا% يف  52.2رات االخرى %، بينما بلغ يف القا 0.1من براءات االخرتاع مل يتجاوز  اإلفريقية

 يف براءات  االخرتاع. اإلفريقيةيف آسيا، مما يؤكد ضعف مسامهة القارة 
 (6شكل رقم )

 براءات االخرتاع كنسبة من حصة العامل 

 
 10، ص 2015، منشورات اليونسكو 2030حىت عام املصدر: منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، تقرير اليونسكو للعلوم    

أن الدول  إذم، 2017للبحث العلمي والتعليم ما أظهره تقرير دليل االخرتاعات للعام  اإلفريقيةوأيضا من نتائج ضعف متويل الدول      
جنوب الصحراء يف ذيل هذه القائمة.  يقيةاإلفر دولة يف هذا الرتتيب، كانت الدول  127تقبع يف ذيل ترتيب دول العامل، فمن مجلة  اإلفريقية

 .(Robert, 2007, P 303-305) دولة إفريقية 20دولة يف ذيل هذه القائمة كانت هناك  27ومن ضمن آخر 
وقد تذيلت ترتيب املؤشر هلذا العام عدد من الدول، آخرهم اليمن، لتعترب الدولة األخرية على مستوى العامل يف االبتكار لعام 

  (w.sasapost.com/global-innovation-index, 2017) :واألخري، والدول األخرية يف هذا املؤشر هي 127تل املركز ، لتح2017
 الكامريون. -117
 مايل. -118
 نيجرياي. -119
 بوركينا فاسو. -120

 زميبابوي. -121
 بروندي. -122
 النيجر. -123
 زامبيا. -124

 توجو. -125
 غينيا. -126
 اليمن. -127

 
 ( WIPO, 2017) جنوب الصحراء. إفريقياهي دول من ة للقائمة لدول من هذه الدول املتذي 10ظ أن حيالو 

على مستوى بعض  ن هناك بعض التقارير اليت تبشر بتقدم البحث العلميأال إ إفريقياورغم هذا الوضع السيئ للبحث العلمي يف     
تبدي اقتصادات مثل موريشيوس وبوتسواان  إذجات يف املؤسسات وتطور السوق، جنوب الصحراء أعلى الدر  إفريقيا الدول.  وقد حققت

وانميبيا ورواندا وبوركينا فاسو أداء يوازي أو يفوق أداء بعض أقراهنا من حيث مستوى التنمية يف أورواب وجنوب شرق آسيا،  إفريقياوجنوب 
 وشرق آسيا وأوقيانوسيا.

جنوب الصحراء الكربى كل املناطق األخرى من حيث عدد البلدان املندرجة يف جمموعة "حمققي  إفريقيا، جتاوزت 2012 ومنذ عام      
ة. االبتكار". وبرزت كينيا ورواندا وموزامبيق وأوغندا ومالوي ومدغشقر والسنغال كمحققي ابتكار هذا العام، وعدة مرات يف السنوات السابق
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 إفريقياائمة حمققي االبتكار هذا العام. ومن الضروري احلفاظ على هذا الزخم االبتكاري يف ودخل كل من بوروندي ومجهورية تنزانيا املتحدة ق
 جنوب الصحراء الكربى واالستفادة منه.
يف جمال البحث العلمي هي إجياد سبل لدوام واستقرار تكاليف إنشاء مؤسسات  البحث   اإلفريقيةومن أكرب التحدايت اليت تواجه الدول 

توزع على القطاعات األخرى، مما حيتم وجود بدائل أخرى لتمويل  اإلفريقيةوكما هو معروف فإن ميزانيات الدول  .اايت عاليةالعلمي ذات كف
 هي: إفريقيا، ومن الوسائل اليت تالئم حمدودية املوارد يف إفريقياالبحث العلمي يف 

 تشارك اجلامعات مع مؤسسات البحث العلمي خارج الدولة . -1
 البحث العلمي مع القطاع اخلاص والصناعات . تشارك مؤسسات -2
  (Robert, 2007, P 303-305) ملضاعفة العائد االقتصادي، فإن البحث العلمي والتعليم جيب أن تنحاز للحاجات القومية. -3

د على ظروف إن صياغة وتطبيق سياسات جديدة جيب أن تبين وتؤسس على تقييم االحتياجات القومية، قصرية وطويلة األجل، وهي تعتم
االجتماعي، وتطوير  اإلنفاقالطالب واملسامهة يف التكاليف، ترشيد  صصاتالدولة والتحدايت. وهناك العديد من السياسات مثل توجيه خت

 The World) بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية واعتبارات اجلودة واملوارد املالية ,، تستخدم مجيعا للمواءمة واملوازنةالقطاع اخلاص
Bank, p 105-152). 

 إفريقيامعوقات البحث العلمي يف : اتسعاً 
تتجلى يف ضعف التعاون والتنسيق  اليتيف املعوقات العلمية  إفريقياوميكن تلخص تلك املعوقات اليت تقف يف مسرية البحث العلمي يف      

 إفريقياالبحث العلمي يف معوقات وميكن تلخيص أهم  ،معة أو دولةفردا أو مجاعة أو مركزا أو جا ،فكل يدخل البحث العلمي مبفرده ،البحثي
 فيما أييت:

 ضعف املخصصات املالية للبحث العلمي. -1
 ضعف إسهام القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي -2
 عدم وجود إسرتاتيجية لتسويق البحث العلمي -3
 ية.اإلنتاجضعف التعاون والتنسيق بني اجلامعات والقطاعات  -4
 مات االستشارية والتعاقدات البحثيةحمدودية اخلد -5
 ية العلمية ألعضاء هيئة التدريساإلنتاجضعف  -6
 طول اإلجراءات اإلدارية واملالية املتبعة يف تنفيذ البحوث العلمية -7
 قلة نظرة اجملتمع للمؤسسات واهليئات البحثية -8
 الوعي أبمهية البحث العلمي اجليد، -9

 ، اإلفريقيةجهود تعاونية حمدودة بني الدول   -10
 .اإلفريقيةهجرة كثيفة للعقول   -11
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 إفريقيالبحث العلمي يف لدعم امقرتحة رؤية إسرتاتيجية عاشرًا: 
 من خالل اآليت: اإلفريقية، ميكن دعم البحث العلمي يف اجملتمعات اإلسرتاتيجيةمن خالل هذه الرؤية         

 .اإلمجايل% من الناتج احمللي 1 تقل عن أن الي على البحث العلمي، واليت ينبغ لإلنفاقزايدة املخصصات املالية  -1
 تشجيع القطاع اخلاص على اإلسهام يف دعم البحث العلمي -2
 تسويق نتائج البحث العلمي -3
 .اإلفريقيةوجيه البحوث حنو معاجلة مشكالت اجملتمعات تو  تركيز كاف على األولوايت واالسرتاتيجيات البحثية،   -4
 وبناء بيئة داعمة للبحث العلمي اجليد،الوعي أبمهية البحث العلمي  زايدة -5
 وتطوير البنية االجتماعية والبشرية والتشريعات اخلاصة ابلبحث العلمي  -6
 مع تقوية الصالت مع الكفاايت العلمية املهاجرة تشبيك كاف بني الباحثني،  -7
 ، اإلفريقيةبني الدول  م التعاونجهود زايدة  -8
 يةالتعاقدات واخلدمات االستشار  أسلوبتشجيع  -9

 خلدمة البحث العلمي تعزيز قبول املنح والتربعات واهلبات والوصااي واألوقاف -10
 .اإلفريقيةيف اجلامعات  تفعيل مفهوم اجلامعة املنتجة -11

 
 ومصدر مهم يف توفري موارد مالية إضافية ميكن اتباع آليات التنفيذ التالية: أسلوبوحىت ميكن تبين مفهوم اجلامعة املنتجة وتفعيل دورها ك

 ستهالك إىل البحث من أجل االستثمار.من البحث لال ،حول يف البحث العلميالت -
 واملادية يف جمال تنمية مواردها وضع سياسة مناسبة لكل جامعة وفقا لطبيعتها وختصصاهتا وإمكانياهتا البشرية  -
 مفهوم اجلامعة املنتجة. -
 أفكارهاوالتعاقدات البحثية لتسويق  اإلنتاجمبواقع  االتصاليف منح معاهد ومراكز  البحث والدراسات االستشارية صالحيات واسعة  -

 الشخصي. االتصالوخدماهتا وأحباثها يف امليدان على املستوى احلكومي واخلاص بشىت السبل والوسائل وخاصة وسيلة 
 ية.اإلنتاجاملؤسسات حبوث تطبيقية متخصصة مقابل دعمها ومتويلها من قبل  إىلاجلامعية  واألحباثتوجيه الرسائل العلمية  -
ية يف بعض الكليات وفقا ملفهوم اجلامعة املنتجة والعمل أيضا على حتديد رسوم على املختربات والورش اإلنتاجاستثمار النشاطات  -

البحث ابجملتمع واإلفادة من املعامل اجلامعية واملزارع والربامج يف دعم  اإلنتاجواملرافق البحثية ابجلامعة اليت تستخدمها مؤسسات 
 العلمي والسماح كذلك ابستثمار شعارات اجلامعة على املنتجات مقابل رسوم لصاحل البحث العلمي.
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 نتائج الدراسة:
 قد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أمهها:

ن إ، أن البحث العلمي ميكن ال عن طريق دعم البحث العلميإأكدت الدراسة أمهية البحث العلمي، وأنه ال ميكن حتقيق تنمية اقتصادية  -1
حيث تقاس حضارة األمم مبدى تقدم مستوى التعليم والبحث العلمي، والذي ينعكس يف زايدة درجة رفاهية األمم حيق  عدد من األهداف، 

 امية.والدول ككل، لذا ينبغي تطوير البحث العلمي والتعليم، ابعتبارمها املدخل احلقيقي لتحقيق التقدم االقتصادي للدول الن
 والتجارة اخلارجية. اإلنتاجكشفت الدراسة عن أمهية االستثمار يف االقتصاد، وذلك لصلته القوية مبؤشرات االقتصاد الكلي، مثل االدخار و   -2
كن قبل ، ولالرأمسالية األصولأن ذلك يتطلب االستثمار يف الدراسة أمهية االبتكارات واالخرتاعات يف اقتصادايت الدول اليوم، و أوضحت  -3

 ذلك ال بد من االستثمار يف البنية التحتية، خاصة يف جمال البحث العلمي.
أوضحت الدراسة أن هناك عالقة وطيدة بني تنمية البحث العلمي والتنمية االقتصادية. فتوجه األحباث العلمية لالبتكار العلمي والبحوث  -4

موم إىل منتج استثماري داعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية. فالبحث العلمي يف التطبيقية اليت تؤدي لعائد اقتصادي ومن مث يتحول يف الع
 هذه احلالة وهبذا املعىن هو استثمار وليس ترفا اكادمييا عشوائيا.

ألخرى، من قارات العامل اعليه، أكثر  اإلنفاقلالهتمام ابلبحث العلمي، وزايدة  اإلفريقيةكشفت الدراسة أن هناك حاجة ماسة للدول   -5
 .إفريقياوضاع االقتصادية اليت تعيشها قارة نظرا لأل

، ىخر ظ قلة عددهم مقارنة ابلقارات األفيالح ،حيث املوارد البشرية )الباحثون( فريفيا، فمنإانقشت الدراسة أوضاع البحث العلمي يف  -6
 مع جامعات العامل. اإلفريقيةاهتم أقل عند مقارنة اجلامعات وكفي

، اإلفريقيةع االقتصادي الذي تعيشه الدول ، والذي بنتج من الواقإفريقياسة عن ضعف التمويل املوجه للبحث العلمي يف كشفت الدرا  -7
 فارقة.اهتمامات القادة األالسياسية والبيئية اليت جتعل البحث العلمي يف ذيل أولوايت  األوضاعو 
ويل البحث لتم ىىل مصادر أخر إ إفريقيامتويل القطاع اخلاص، جلأت وضعف ، نتيجة لضعف التمويل احلكومي املوجه للبحث العلمي -7

 قروض لتمويل البحث العلمي.الو  ،نشاء صناديق ومؤسساتإ، و مم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدينالعلمي، مثل منظمات األ
كانت كبريا  على البحث العلمي   اقاإلنفرجات البحث العلمي، فكلما كان ن هناك عالقة طردية بني مدخالت وخمأأوضحت الدراسة  -8

، ن خمرجات البحث العلمي إقل، مقارنة بباقي قارات العاملإالكايف على البحث العلمي، ف اإلنفاقال تنفق  إفريقيان أكرب. ونظرا ألاملخرجات 
 من الباحثني، ومن املنشورات العلمية واالبتكارات واالخرتاعات. إفريقياوقد ظهر ذلك من خالل حصة 

إال أن هناك بعض التقارير اليت تبشر بتقدم البحث العلمي على  ،إفريقيارغم هذا الوضع السيئ للبحث العلمي يف أنه  أوضحت الدراسة -9
تبدي اقتصادات مثل موريشيوس  إذجنوب الصحراء أعلى الدرجات يف املؤسسات وتطور السوق،  إفريقيامستوى بعض الدول.  وقد حققت 

 وظا يف جمال البحث العلمي.تقدما ملح وبوتسواان
، وأهم هذه التحدايت هو عدم التنسيق بني الدول، وبني إفريقياالبحث العلمي يف  تواجهمن التحدايت اليت  ااستعرضت الدراسة عدد -10

 املراكز البحثية، وبني الباحثني.
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